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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку української держави 
особливого значення набуває здійснення якісного реформування вітчизняного 
кримінального законодавства в напрямку впровадження міжнародних 
стандартів захисту прав та свобод людини та гармонізації з законодавством 
європейських країн. Зазначене реформування потребує наукового 
супроводження, адже без розуміння базових категорій кримінально-правової 
науки не можна розраховувати на успішне вирішення її першочергових 
проблем. Саме тому сьогодні, як ніколи, важливим є дослідження принципів 
кримінального права, які є фундаментом при здійсненні кримінально-
правового регулювання. 

Проблема принципів кримінального права була та залишається в центрі 
уваги юридичної науки і викликає особливий інтерес учених. Поряд з цим 
залишаються малодослідженими окремі принципи кримінального права, 
серед яких і принцип доцільності, що в умовах реформування кримінального 
законодавства відчувається як ніколи. 

Необхідно виходити з того, що застосування принципу доцільності дає 
можливість досягнути компромісу між загальними вимогами кримінального 
закону і конкретними обставинами та тенденціями розвитку кримінального 
права в напрямку досягнення його цілей та завдань. 

Будучи керівною ідеєю, принцип доцільності в кримінальному праві 
визначає результативність закону про кримінальну відповідальність, адже без 
його врахування та належного застосування неможливо досягти тих цілей та 
завдань, які стоять перед Кримінальним кодексом України (далі - КК України). 
Принцип доцільності повинен бути фундаментом при розгляді теоретичних та 
практичних питань в кримінально-правовій сфері. 

Незважаючи на значимість принципу доцільності як для правотворчої, 
так і правозастосовчої діяльності в сфері кримінального права, зазначеному 
принципу не приділено належної уваги в рамках кримінально-правових 
досліджень. У науковій юридичній літературі окремі питання принципів 
кримінального права та принципу доцільності зокрема розглянуті такими 
вченими, як: М. В. Бавсун, М. І. Бажанов, Д. О. Балобанова, Ю. В. Баулін, 
Р. С. Бурганов, В. О. Гацелюк, І. М. Гнатів, С. К. Гогель, П. С. Дагель, 
Л. В. Іногамова-Хегай, С. Г. Келіна, Ю. Ю. Коломієць, М. Й. Коржанський, 
О. І. Коробєєв, Г. А. Крігер, В. М. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, С. Я. Лихова, 
В. В. Лунєєв, В. С. Малишев, А. І. Марцев, П. С. Матишевський, 
А. А. Митрофанов, А. А. Музика, І. Г. Набієв, В. О. Навроцький, 
А. А. Піонтковський, Є. Ю. Полянський, О. І. Рарог, Т. Р. Сабітов, О. Б. Сахаров, 
О. Є. Скакун, О. С. Сотула, Н. А. Сторчак, Є. Л. Стрельцов, М. С. Таганцев, 
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В. Я. Тацій, В. О. Туляков, В. І. Тютюгін, П. А. Фефелов, В. Д. Філімонов, 
П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, Д. А. Шевченко та ін. 

Утім, на дисертаційному чи монографічному рівнях проблематика 
принципу доцільності в науці кримінального права України не досліджувалася. 
Так, недостатньо дослідженими залишаються як теоретичні питання 
(методологічні засади дослідження, поняття, генезис, взаємодія з іншими 
принципами), так і практичне значення принципу доцільності в кримінальному 
праві. 

У зв'язку з цим існує нагальна потреба у спеціальному дослідженні 
окресленої теми, спрямованої на з'ясування правової природи та поняття 
принципу доцільності в кримінально-правовій доктрині та кримінальному 
законодавстві України, розкриття його змісту у сферах правотворчості та 
правозастосування. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної 
роботи кафедри кримінального права Національного університету «Одеська 
юридична академія» «Механізм кримінально-правового впливу в умовах 
сталого розвитку» на 2011-2015 роки як складової плану науково-дослідної 
роботи Національного університету «Одеська юридична академія» 
«Теоретичні і практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української 
державності та права» на 2011-2015 роки (державний реєстраційний номер 
0110и000671), а також плану науково-дослідної роботи кафедри кримінального 
права Національного університету «Одеська юридична академія» «Стан, 
тенденції та перспективи розвитку кримінального права у ХХІ столітті» на 
2016-2020 роки як складової плану науково-дослідної роботи Національного 
університету «Одеська юридична академія» «Стратегія інтеграційного 
розвитку України: правовий та культурний вимір» (державний реєстраційний 
номер 0116Ш0Ш2) на 2016-2020 роки. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 
є формування теоретичних основ принципу доцільності в кримінальному 
праві та внесення науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення 
кримінального законодавства в цій сфері та практики його застосування в 
умовах сучасної політико-правової реальності. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: 
сформулювати методологічні засади дослідження принципу доцільності 

в кримінально-правовій доктрині та кримінальному законодавстві України; 
визначити поняття, зміст та значення категорії «доцільність» в 

кримінальному праві; 
визначити ознаки принципів кримінального права; 
визначити поняття, зміст та ознаки принципу доцільності в 

кримінальному праві України; 
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з'ясувати генезис принципу доцільності в кримінально-правовій 
доктрині та кримінальному законодавстві України; 

проаналізувати місце і роль принципу доцільності в системі принципів 
кримінального права; 

встановити значення принципу доцільності при кваліфікації злочинів; 
розкрити зміст та значення принципу доцільності при звільненні особи 

від кримінальної відповідальності та при призначенні покарання; 
розкрити зміст та значення принципу доцільності в сфері кримінальної 

правотворчості; 
сформулювати науково-обґрунтовані пропозиції стосовно внесення 

змін та доповнень до кримінального законодавства України щодо реалізації 
принципу доцільності. 

Об'єктом дослідження є правовідносини з реалізації принципу 
доцільності в кримінальному праві України. 

Предметом дослідження є принцип доцільності в кримінально-правовій 
доктрині та кримінальному законодавстві України. 

Методи дослідження. Методологічною основою проведеного 
дисертаційного дослідження є поєднання теоретичного та практичного 
підходів, в рамках яких застосовувались загальнонаукові та спеціально-наукові 
методи пізнання. За допомогою діалектичного методу поглиблено понятійний 
апарат, з'ясовано сутність та ознаки принципів кримінального права, та, 
зокрема, принципу доцільності, як одного із принципів кримінального права 
(підрозділи 1.1, 1.2). Формально-юридичний та логіко-семантичний методи 
дали змогу визначити необхідний термінологічний інструментарій (підрозділи 
1.1, 1.2, 2.2). Аналітичний метод застосовано в частині вивчення наукової 
літератури, узагальненні окремих позицій учених та формулюванні висновків 
і пропозицій (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1). За допомогою герменевтичного методу 
здійснено тлумачення положень кримінального законодавства та аналіз 
наукових позицій учених, що в результаті дало змогу досягнути ясності 
щодо розуміння доцільності як одного із принципів кримінального права 
(підрозділи 1.1-1.3, 2.2-2.4, 3.1). Історичний метод використовувався при 
дослідженні етапів становлення принципу доцільності в кримінальному 
праві (підрозділ 1.3). Застосування системно-структурного методу дозволило 
продемонструвати місце та значення принципу доцільності в системі 
принципів кримінального права (підрозділ 2.1). Порівняльно-правовий 
(компаративістський) метод використовувався при співвідношенні положень 
КК України з положеннями кримінальних законів інших держав (підрозділи 
1.1, 1.2, 2.3, 3.2). За допомогою методу факторного аналізу встановлено, 
що дотримання аналізованого принципу передбачено низкою положень 
вітчизняного кримінального законодавства (підрозділи 1.2, 2.3, 2.4, 3.2). 
Статистичний метод використовувався при дослідженні емпіричної бази 
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(підрозділи 2.3, 2.4, 3.2). Логіко-нормативний метод використовувався для 
формулювання змін та доповнень до чинного кримінального законодавства 
України (підрозділи 1.1, 2.3, 2.4). 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних 
і зарубіжних учених з теорії права, кримінального права, кримінології, 
кримінального процесуального права та інших юридичних наук. 

Нормативну основу дослідження становлять пам'ятки кримінального 
права, які діяли на території України в минулому, акти чинного законодавство 
України та деяких зарубіжних держав (Республіки Болгарія, Республіки 
Македонія, Федерації Боснія і Герцеговина, Республіки Хорватія, Республіки 
Сербія, Республіки Чорногорія, Королівства Нідерланди, Республіки Білорусь, 
Республіки Молдова, Республіки Польща, Австрійської Республіки, Італії, 
Федеративної Республіки Німеччина, Швейцарської Конфедерації та інших). 

Емпіричну базу дисертаційного дослідження становлять узагальнення 
судової практики, матеріали судової практики, дані судової статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим 
у вітчизняній науці кримінального права спеціальним комплексним 
дослідженням методологічних, теоретичних та практичних аспектів принципу 
доцільності в кримінально-правовій доктрині та кримінальному законодавстві 
України. 

Наукова новизна дослідження розкривається в наступних положеннях, 
висновках та пропозиціях: 

уперше: 
встановлено, що категорія «доцільність» впливає на результативність 

кримінально-правового регулювання та має наступні ключові характеристики: 
1) необхідність досягнення цілей та завдань кримінального права; 2) вибір 
таких кримінально-правових засобів, які здатні досягти цілей та завдань 
кримінального права; 3) відповідність кримінально-правових засобів 
конкретним обставинам та тенденціям розвитку кримінального права; 

обґрунтовано, що доцільність є принципом кримінального права 
тому, що їй притаманні такі ознаки принципу кримінального права, як: 
1) об'єктивно-суб'єктивний характер; 2) регулятивність; 3) відображення 
змісту Загальної та Особливої частин КК України (універсальність); 
4) обов'язковість на двох рівнях кримінально-правового регулювання: 
правотворчому та правозастосовчому (загальна значущість); 5) системність; 

запропоновано авторське визначення принципу доцільності в 
кримінальному праві як керівної ідеї, яка відображає зміст закону про 
кримінальну відповідальність та передбачає здійснення правотворчої та 
правозастосовчої діяльності для досягнення цілей та завдань кримінального 
права, враховуючи конкретні обставини та тенденції його розвитку; 
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комплексно охарактеризовано співвідношення принципу доцільності 
з іншими принципами кримінального права та встановлено, що принцип 
доцільності існує в єдності і взаємозв'язку з іншими принципами 
кримінального права; 

удосконалено: 
твердження про те, що максимальна уніфікація термінології 

кримінального законодавства України стане важливим кроком для досягнення 
його цілей та завдань; 

теоретичні положення щодо необхідності закріплення в КК України 
поняття звільнення від кримінальної відповідальності як відмови держави 
від застосування до особи, яка вчинила злочин, у випадках, передбачених 
КК України, установлених законом обмежень певних прав і свобод, оскільки 
завдання кримінального законодавства можуть бути (або вже) досягнуті без 
притягнення її до кримінальної відповідальності; 

аргументацію щодо необхідності законодавчого удосконалення змісту 
ст. 65 КК України шляхом доповнення положенням щодо конкретизації 
ступеня тяжкості вчиненого злочину та особи винного для належної реалізації 
принципу доцільності в кримінальному праві; 

питання щодо необхідності удосконалення нормативної основи 
реалізації принципу доцільності в сфері кримінальної правотворчості шляхом 
формалізації пояснювальних записок до законопроектів про внесення змін та 
(або) доповнень до КК України; 

дістало подальшого розвитку: 
теоретичні підходи щодо цілей та завдань кримінального права у частині 

їх визначення та співвідношення; 
положення про сутність кримінально-правових засобів, які пропонується 

розуміти в широкому сенсі як існування кримінально-правових норм та 
застосування конкретних заходів кримінально-правового характеру для 
досягнення цілей кримінального права; 

положення щодо етапів становлення та розвитку принципу доцільності 
в кримінальному праві України: перший етап (X ст. - ХУІ ст.); другий етап 
(ХУІ ст. - ХІХ ст.); третій етап (ХІХ ст. - 1917 р.); четвертий етап (1917 р. -
50-ті роки ХХ ст.); п'ятий етап (50-ті роки ХХ ст. - сьогодення); 

вчення про підстави криміналізації у частині обґрунтування досить 
чіткого прояву в них принципу доцільності. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в 
результаті дослідження теоретичні положення, висновки та пропозиції можуть 
бути використані у: 

науково-дослідній сфері - для подальших розробок проблематики 
принципу доцільності в кримінально-правовій доктрині та кримінальному 
законодавстві України; 
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правотворчій сфері - при розробці пропозицій щодо вдосконалення 
кримінального законодавства України; 

правозастосовній сфері - для підвищення ефективності практичної 
діяльності судових та правоохоронних органів; 

навчальному процесі - при викладанні нормативного курсу «Кримінальне 
право» та спеціальних курсів «Практика призначення покарання та інших 
заходів кримінально-правового характеру», «Сучасні проблеми Загальної 
частини кримінального права України», а також при підготовці підручників, 
навчальних посібників, практикумів із зазначених дисциплін (Акт про 
впровадження наукових розробок дисертаційного дослідження в навчальну 
діяльності Національного університету «Одеська юридична академія» від 
5 вересня 2016 року). 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію виконано й 
обговорено на кафедрі кримінального права Національного університету 
«Одеська юридична академія». 

Результати дисертаційного дослідження доповідались на наукових 
та науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній 
конференції «Проблеми державотворення та правотворення в Україні» 
(м. Сімферополь, 13-14 грудня 2013р.); Інтернет-конференції «Відповідальність 
за кримінальні правопорушення у сучасному вимірі», присвяченій пам'яті 
українського криміналіста, професора Л. В. Багрій-Шахматова (м. Одеса, 
27 грудня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правове 
життя сучасної України», присвяченій ювілею академіка С.В. Ківалова 
(м. Одеса, 16-17 травня 2014 р.); Міжнародній науковій конференції студентів 
та аспірантів «Четверті харківські кримінально-правові читання» (м. Харків, 
16-17 травня 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 
до Дня науки «Тенденції розвитку юридичної науки в XXI столітті» 
(м. Київ, 22 травня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Кримінально-правова доктрина: шляхи реалізації», присвяченій 250-річчю 
трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 червня 2014 р.); VI Всеукраїнських 
наукових читаннях з кримінальної юстиції пам'яті професора В. П. Колмакова 
(м. Одеса, 18 квітня 2015 р.); Всеукраїнській Інтернет-конференції «Новітні 
тенденції законотворчості у сфері кримінального права» (м. Одеса, 20 квітня 
2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правові та 
інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України» (м. Одеса, 
15-16 травня 2015 р.); V Міжнародній науковій конференції адвокатів, молодих 
вчених, аспірантів та студентів «Адвокатура: минуле та сучасність» (м. Одеса, 
14 листопада 2015 р.); Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 
«Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення 
покарання та інших заходів кримінально-правового впливу» (м. Одеса, 
26-27 грудня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правові 
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та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах 
євроінтеграції» (м. Одеса, 20 травня 2016 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації 
викладенні у 18 наукових публікаціях, у тому числі 5 наукових статтях, 
опублікованих у фахових виданнях, перелік яких затверджений МОН України, 
1 науковій статті, опублікованій у зарубіжному періодичному виданні, 12 тезах 
доповідей на наукових та науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 
розділів, що містять дев'ять підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел (399 найменувань). Повний обсяг дисертації складає 249 сторінок, з 
яких основного тексту - 205 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, зв'язок роботи з 
науковими програмами, планами, темами, визначено мету і завдання, об'єкт 
та предмет дослідження, методи дослідження, розкрито наукову новизну 
і практичне значення одержаних результатів, зазначено про апробацію 
результатів дослідження, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження 
принципу доцільності в кримінально-правовій доктрині та 
кримінальному законодавстві України» складається з трьох підрозділів, у 
яких визначено методологічні основи дослідження принципів кримінального 
права, поняття, ознаки, генезис принципу доцільності в кримінально-правовій 
доктрині та кримінальному законодавстві України. 

У підрозділі 1.1. «Категорія «доцільність» в кримінально-правовій 
доктрині та кримінальному законодавстві України» обґрунтовано, що 
поєднання теоретичного та практичного значення принципу доцільності в 
кримінальному праві зумовило проведення дисертаційного дослідження в 
рамках системного поєднання теоретичного та практичного підходів, у межах 
яких застосовувались загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання. 

Встановлено, що категорія «доцільність» в кримінальному праві 
визначає результативність кримінально-правового регулювання та передбачає 
спрямованість діяльності в кримінально-правовій сфері на досягнення цілей 
та завдань кримінального права засобами, які обираються з урахуванням 
конкретних обставин та тенденцій його розвитку. 

Окрему увагу приділено визначенню понять та значень категорій 
«ціль», «завдання», «засіб» та «результат» в кримінальному праві, що дало 
можливість зробити висновок, що ступінь відповідності передбачених у 
КК України засобів тим цілям та завданням, які перед ним стоять, визначає 
результативність кримінально-правового регулювання. Чим вищий ступінь 
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відповідності кримінально-правових засобів цілям та завданням, тим більш 
результативним є кримінально-правове регулювання. 

У підрозділі 1.2. «Поняття та зміст принципу доцільності у 
кримінально-правовій доктрині» на основі аналізу наявних наукових 
позицій виокремлено ознаки, характерні для принципів кримінального 
права. Встановлено, що доцільності в кримінально-правовій доктрині та 
кримінальному законодавстві України притаманні виокремлені ознаки 
принципів, тому доцільність є самостійним принципом кримінального права. 

Обґрунтовано, що принцип доцільності в кримінальному праві 
відображає зміст закону про кримінальну відповідальність та передбачає 
здійснення правотворчої та правозастосовчої діяльності для досягнення цілей 
та завдань кримінального права, враховуючи конкретні обставини та тенденції 
його розвитку. 

Встановлено, що принцип доцільності в сфері правозастосування 
проявляється наступним чином: 1) в КК України прямо передбачено, що 
те чи інше рішення є доцільним (наприклад, притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб в стані алкогольного сп'яніння, обмежено осудних 
осіб, застосування імперативних видів звільнення від кримінальної 
відповідальності); 2) в КК України передбачено можливість, не виходячи 
за його рамки, враховувати принцип доцільності (наприклад, застосування 
дискреційних видів звільнення від кримінальної відповідальності, 
призначення покарання в межах відносно-визначеної санкції). 

З'ясовано, що принцип доцільності в сфері кримінальної правотворчості 
передбачає відповідність прийнятих в сфері кримінальної правотворчості 
нормативно-правових положень цілям та завданням кримінального права, 
враховуючи конкретні обставини та тенденції його розвитку. 

У підрозділі 1.3. «Генезис принципу доцільності в кримінально-
правовій доктрині та кримінальному законодавстві України» досліджується 
в історичній ретроспективі принцип доцільності в кримінальному праві від 
епохи Київської Русі до сучасності. На підставі аналізу нормативного матеріалу 
та кримінально-правової доктрини узагальнено історичний досвід правової 
регламентації принципу доцільності в кримінальному праві та з'ясовано, що 
досліджуваний принцип має глибоке історичне коріння та завжди відображався 
у вітчизняному кримінальному законодавстві. Встановлено, що розуміння 
принципу доцільності в кримінальному праві залежало від політики держави 
та тих цілей і завдань, які ставилися перед ним. 

Історико-правове дослідження принципу доцільності в кримінальному 
праві дало можливість виокремити п'ять послідовних етапів його становлення 
та розвитку: перший етап (X ст. - ХУІ ст.); другий етап (ХУІ ст. - ХІХ ст.); 
третій етап (ХІХ ст. - 1917 р.); четвертий етап (1917 р. - 50-ті роки ХХ ст.); 
п'ятий етап (50-ті роки ХХ ст. - сьогодення). 
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Другий розділ «Питання реалізації принципу доцільності у 
кримінальному праві та законодавстві» містить чотири підрозділи, в яких 
розглянуто співвідношення принципу доцільності з іншими принципами 
кримінального права, реалізацію принципу доцільності при здійсненні 
кримінально-правової кваліфікації злочинів, звільненні від кримінальної 
відповідальності та призначенні покарання. 

У підрозділі 2.1. «Місце принципу доцільності в системі принципів 
кримінального права» проаналізовано роль і місце принципу доцільності в 
системі принципів кримінального права України. 

Встановлено, що принципи кримінального права утворюють систему, 
яка характеризується рівноправністю всіх елементів. Принцип доцільності 
не ізольований від інших принципів кримінального права, а існує в 
єдності і взаємозв'язку з іншими принципами: законності, справедливості, 
гуманізму, суб'єктивного ставлення у вину, невідворотності кримінальної 
відповідальності, диференціації, індивідуалізації, економії заходів 
кримінальної репресії. 

Окрему увагу у підрозділі приділено співвідношенню принципів 
доцільності та законності в кримінальному праві. Зроблено висновок, 
що кримінально-правове регулювання здійснюється різними засобами, а 
кримінально-правові норми є різними за своїм характером і дозволяють 
правозастосовним органам знаходити найбільш доцільне рішення, не 
порушуючи кримінальний закон. Тобто цілком можливо діяти доцільно 
в рамках закону, не виходячи за його межі. Обґрунтовано, що принципи 
законності та доцільності є тісно пов'язаними і взаємодоповнюючими 
принципами кримінального права. Принцип доцільності направлений на 
укріплення законності та дає можливість враховувати виключення із принципу 
законності. 

У підрозділі 2.2. «Принцип доцільності у кримінально-правовій 
кваліфікації злочинів» проаналізовано місце принципу доцільності в системі 
принципів кримінально-правової кваліфікації. 

Окрему увагу в підрозділі приділено оціночним поняттям, які досить 
часто зустрічаються в КК України. Встановлено, що якщо диспозиція статті 
КК України містить оціночне поняття, то в такому випадку можна говорити, 
що можливий правозастосовчий розсуд при здійсненні кримінально-правової' 
кваліфікації в частині тлумачення оціночного поняття. Обґрунтовано 
необхідність максимальної уніфікації термінології кримінального 
законодавства та визначення основних термінів у КК України для належної 
реалізації принципу доцільності в кримінальному праві. 

Встановлено, що принцип доцільності має важливе значення в частині 
обмеження суб'єктивізму кримінально-правової кваліфікації, якої неможливо 
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уникнути в силу існування особливостей окремих законодавчих формулювань 
(оціночні поняття) та суб'єктивного фактору. 

У підрозділі 2.3. «Принцип доцільності та інститут звільнення від 
кримінальної відповідальності» досліджено правову природу інституту 
звільнення від кримінальної відповідальності та з'ясовано, що в його основі 
лежить принцип доцільності. Встановлено, що наявність в кримінальному 
законі інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності свідчить 
про те, що покарання не є єдиним засобом впливу на особу, яка визнана 
винною у вчиненні злочину. Адже у випадках, коли завдання кримінального 
законодавства можуть бути (або вже) досягнуті без застосування кримінально-
правового примусу, притягнення особи до кримінальної відповідальності буде 
недоцільним. Поряд з цим у КК України чітко передбачені підстави, необхідні 
для звільнення особи від кримінальної відповідальності, чим законодавець 
обмежує реалізацію принципу доцільності. 

Обґрунтовано, що правова природа інституту звільнення від кримінальної 
відповідальності передбачає, що при його застосуванні завдання кримінального 
закону можуть бути (або вже) досягнуті значно меншими ресурсами та більш 
гуманними засобами. Для належного розуміння правової природи інституту 
звільнення від кримінальної відповідальності та підвищення ступеня 
реалізації принципу доцільності в рамках даного інституту сформульовані 
пропозиції про внесення змін та доповнень до ст. 44 КК України. 

У підрозділі 2.4. «Принцип доцільності при призначенні покарання» 
проаналізовано реалізацію принципу доцільності при призначенні покарання. 
Встановлено, що принцип доцільності призначення покарання витікає з 
положень КК України (ст.ст. 50, 65, 68, 69, 69-1 КК України та ін.). 

Обґрунтовано, що доцільне покарання суд уповноважений призначати, 
виходячи із загальних засад призначення покарання. Встановлено, що занадто 
широкі межі санкцій не сприяють призначенню доцільного покарання. Саме 
тому впровадження типових санкцій можна розглядати як один із засобів на 
шляху підвищення ступеня реалізації принципу доцільності в кримінальному 
праві в рамках інституту призначення покарання. 

З позиції принципу доцільності в кримінальному праві обґрунтована 
необхідність удосконалення ст. 65 КК України щодо конкретизації ступеня 
тяжкості вчиненого злочину та особи винного. 

Третій розділ «Принцип доцільності та його реалізація в 
кримінальній правотворчості» містить два підрозділи, в яких розглянуто 
реалізацію принципу доцільності в сфері кримінальної правотворчості. 

У підрозділі 3.1. «Реалізація принципу доцільності при здійсненні 
криміналізації» встановлено, що принцип доцільності при здійсненні 
криміналізації передбачає перевірку діянь, що криміналізуються, з точки зору 
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досягнення цілей та завдань кримінального права, враховуючи при цьому 
тенденції його розвитку. 

Обґрунтовано, що принцип доцільності досить чітко проявляється у 
вироблених кримінально-правовою наукою підставах криміналізації. Однак, 
враховуючи, що підстави криміналізації не є обов'язковими для суб'єктів 
правотворчої діяльності, досить часто вони не враховуються законотворцем. 
І, як результат, зміни, які вносяться до КК України, не відповідають принципу 
доцільності. Аргументовано важливість встановлення законодавчих 
вимог щодо дотримання принципу доцільності суб'єктами кримінальної 
правотворчості. 

У підрозділі 3.2. «Реалізація принципу доцільності в кримінальній 
правотворчості» встановлено, що в чинному законодавстві України 
передбачено низку положень, які мають вважливе значення для реалізації 
принципу доцільності в сфері кримінальної правотворчості. Поряд з 
цим, обґрунтовано, що такі законодавчі формулювання є недостатньо 
формалізованими та носять здебільшого рекомендаційний характер, як 
наслідок, вони ігноруються суб'єктами здійснення правотворчої діяльності 
в кримінально-правовій сфері. Тому, для належної реалізації принципу 
доцільності в сфері кримінальної правотворчості необхідно конкретизувати 
вимоги до пояснювальної записки до законопроекту, яким передбачається 
внесення змін та (або) доповнень до КК України. 

ВИСНОВКИ 

У Висновках викладаються найбільш важливі теоретичні положення 
дисертаційного дослідження, формулюються пропозиції щодо удосконалення 
чинного кримінального законодавства України. 

1. Аналіз наукової літератури та інших джерел, що складають 
теоретичну основу дисертаційної роботи, свідчить про дослідження вченими 
лише окремих аспектів проблематики принципу доцільності в кримінально-
правовій доктрині та кримінальному законодавстві України. Теоретичне та 
практичне значення принципу доцільності в кримінальному праві зумовило 
проведення дослідження в рамках системного поєднання теоретичного та 
практичного підходів. 

2. Категорія «доцільність» впливає на результативність кримінально-
правового регулювання та має наступні ключові характеристики: 

- необхідність досягнення цілей та завдань кримінального права; 
- вибір таких кримінально-правових засобів, які здатні досягти цілей 

та завдань кримінального права; 
- відповідність кримінально-правових засобів конкретним обставинам 

та тенденціям розвитку кримінального права. 
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Під цілями кримінального права слід розуміти передбачуваний результат, 
якого прагнуть досягнути особа, суспільство та держава за допомогою 
використання кримінально-правових засобів. 

Залежно від просторово-часової характеристики та ступеня досяжності 
цілі кримінального права поділяються на найближчі та перспективні. В ч. 1 
ст. 1 КК України законодавчо закріплені найближчі цілі - його завдання. 
Досягнення перспективних цілей кримінального права передбачає вирішення 
його завдань. 

Перспективна ціль кримінального права пов'язується не зі знищенням 
злочинності, а зі зниженням її рівня та утриманням злочинності на мінімально 
можливому рівні для забезпечення безпеки особи, суспільства та держави. 
Поряд з цим, безпека особи є основною в тріаді безпека особи, безпека 
суспільства та безпека держави. 

Кримінально-правові засоби слід розуміти в широкому сенсі, тобто 
вже саме існування кримінально-правових норм є засобом досягнення цілей 
кримінального права. Саме тому досягнення цілей кримінального права 
відбувається завдяки існуванню кримінально-правових норм та застосуванню 
конкретних заходів кримінально-правового характеру. Для реалізації 
вищезазначеної ідеї пропонується внести зміни до ч. 2 ст. 1 КК України та 
викласти її у наступній редакції: «Для здійснення цього завдання прийнято 
Кримінальний кодекс України, який визначає, які суспільно небезпечні діяння 
є злочинами і які покарання та інші заходи кримінально-правового характеру 
застосовуються до осіб, що їх вчинили». 

3. Доцільність є самостійним принципом кримінального права, тому що 
їй притаманні такі ознаки принципу кримінального права, як: 

- об'єктивно-суб'єктивний характер; 
- регулятивність; 
- відображення змісту Загальної та Особливої частин КК України 

(універсальність); 
- обов'язковість на двох рівнях кримінально-правового регулювання: 

правотворчому та правозастосовчому (загальна значущість); 
- системність. 
Принцип доцільності в кримінальному праві слід розуміти як керівну 

ідею, яка відображає зміст закону про кримінальну відповідальність та 
передбачає здійснення правотворчої та правозастосовчої діяльності для 
досягнення цілей та завдань кримінального права, враховуючи конкретні 
обставини та тенденції його розвитку. 

4. У зв'язку з особливостями розуміння та застосування у конкретний 
історичний період виокремлено послідовні етапи становлення та розвитку 
принципу доцільності в кримінальному праві України: 
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перший етап (X ст. - XVI ст.). Пріоритет принципу доцільності в 
кримінальному праві, поряд з цим були зроблені спроби законодавчої 
регламентації конкретних видів злочинів і диференціації покарання за їх 
вчинення, що свідчило про наявність передумов обмеження принципу 
доцільності принципом законності; 

другий етап (XVI ст. - XIX ст.). Здійснено рішучі кроки щодо 
встановлення законодавчих меж застосування принципу доцільності шляхом 
формалізації кримінального законодавства. Принцип доцільності реалізується 
як в межах закону, проте допускається порушення принципу законності для 
досягнення певних цілей; 

третій етап (XIX ст. - 1917 р.). Законодавець намагався поєднати 
принципи законності та доцільності в кримінальному праві: з одного боку, 
конкретизувались положення кримінального законодавства, з іншого -
залишалися можливості для реалізації принципу доцільності в межах 
правозастосовчого розсуду; 

четвертий етап (1917 р. - 50-ті роки XX ст.). Вирішальне значення набуває 
принцип доцільності в кримінальному праві (революційної доцільності), який 
допускає відступ від законодавчих приписів та необмежене застосування 
кримінальної репресії; 

п'ятий етап (50-ті роки XX ст. - сьогодення). Починаючи з 1960 року, 
принцип доцільності визначений як один із принципів кримінального права, 
який не протиставляється принципу законності, а взаємодіє з ним. 

5. Принцип доцільності існує в єдності і взаємозв'язку з іншими 
принципами кримінального права: законності (принцип доцільності передбачає 
врахування виключних випадків із принципу законності); справедливості 
(цілі кримінального права відображають міру справедливості, якої слід 
досягнути на основі принципу доцільності); гуманізму (цілі кримінального 
права повинні досягатися найбільш гуманними засобами); суб'єктивного 
ставлення у вину (існують виключення з даного принципу, які ґрунтуються 
на принципі доцільності); невідворотності кримінальної відповідальності 
(заходи кримінально-правового характеру повинні застосовуватися лише 
для досягнення цілей, які перед ними стоять); диференціації кримінальної 
відповідальності (досягнення цілей кримінального права для різних осіб 
можливе різними засобами); індивідуалізації кримінальної відповідальності 
(індивідуалізація здійснюється для обрання такого заходу кримінально-
правового характеру, який здатен досягти у кінцевому результаті його цілей); 
економії заходів кримінальної репресії (застосування найменш репресивних 
заходів для досягнення цілей кримінально-правового впливу). 

6. На відміну від принципу доцільності в кримінальному праві, 
який включає як суб'єктивну, так і об'єктивну складову, «політична 
доцільність» позбавлена об'єктивної складової, яка передбачає, що при 
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розробці нормативно-правового акту та при його застосуванні обов'язково 
враховуються цілі, завдання кримінального права, об'єктивні обставини та 
тенденції його розвитку. 

7. Оскільки не можна розраховувати на абсолютну об'єктивність 
кримінально-правової кваліфікації через існування особливостей окремих 
законодавчих формулювань (оціночні поняття) та суб'єктивного фактору, 
для обмеження суб'єктивізму кримінально-правової' кваліфікації необхідно 
застосовувати поряд з іншими принципами кримінального права принцип 
доцільності, який вказує на необхідність дотримання цілей та завдань 
кримінального закону при її здійсненні. 

Принцип доцільності в кримінальному праві передбачає закріплення в 
кримінальному законі внутрішньо узгоджених кримінально-правових норм та 
максимальну уніфікацію термінології кримінального законодавства. 

8. В рамках інституту звільнення від кримінальної відповідальності 
досить виразно проявляється принцип доцільності. Адже природа даного 
інституту є такою, що при його застосуванні завдання кримінального закону 
можуть бути (або вже) досягнуті значно меншими ресурсами та більш 
гуманними засобами. 

Для приведення у відповідність законодавчих положень та судової 
практики та для підвищення ступеня реалізації принципу доцільності в рамках 
інституту звільнення від кримінальної відповідальності видається доцільним 
внести зміни до ст. 44 КК України та викласти її у наступній редакції: 

«Стаття 44. Поняття, правові підстави та порядок звільнення від 
кримінальної відповідальності 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності - це відмова держави від 
застосування щодо особи, яка вчинила злочин, у випадках, передбачених цим 
Кодексом, установлених законом обмежень певних прав і свобод, оскільки 
завдання кримінального законодавства можуть бути (або вже) досягнуті без 
притягнення її до кримінальної відповідальності. 

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених 
цим Кодексом, здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від 
кримінальної відповідальності встановлюється законом. 

3. При вирішенні питання про застосування звільнення від кримінальної 
відповідальності, яке передбачено статтею 47, статтею 48, частиною 
четвертою статті 49 та частиною першою статті 97 цього Кодексу, суд повинен 
враховувати особу винного. 

4. Забороняється повторне звільнення від кримінальної відповідальності 
за тією ж підставою протягом двох років після звільнення цієї особи. Такі 
підстави враховуються судом при призначенні покарання як обставини, що 
пом'якшують покарання». 

9. Доцільне покарання суд уповноважений призначати, виходячи із 
загальних засад призначення покарання. 
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Занадто широкі межі санкцій не сприяють призначенню доцільного 
покарання, тобто такого, яке здатне досягти закладених у ньому цілей, а 
навпаки, призводять до численних судових помилок. Саме тому, впровадження 
типових санкцій можна розглядати як один із засобів на шляху підвищення 
ступеня реалізації принципу доцільності в рамках інституту призначення 
покарання. 

Крім того, для підвищення ступеня реалізації принципу доцільності 
кримінального права в рамках інституту призначення покарання необхідно 
удосконалити зміст ч. 1 ст. 65 КК України в аспекті більш чіткої регламентації 
положень щодо конкретизації ступеня тяжкості вчиненого злочину та особи 
винного. Зазначену статтю пропонується викласти у наступній редакції: 

«Стаття 65. Загальні засади призначення покарання 
1. Суд призначає покарання: 
1) у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) 

Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений 
злочин, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього 
Кодексу; 

2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; 
3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, повинен виходити з 

класифікації злочинів (стаття 12 Кодексу), а також із особливостей конкретного 
злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія 
вчинення, роль кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено у співучасті, 
характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо); 

4) враховуючи особу винного, виходячи з віку, стану здоров'я, поведінки 
до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, склад 
сім'ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний 
стан тощо; 

5) враховуючи обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання». 
10. Для обґрунтування доцільності криміналізації певного діяння 

необхідним є дотримання підстав криміналізації. Якщо при криміналізації 
певного діяння будуть дотримані її підстави (юридико-кримінологічні, 
соціально-економічні, соціально-психологічні), зміни та доповнення до 
КК України будуть досягати завдань кримінального права, засоби досягнення 
цих завдань будуть співрозмірними ступеню суспільної небезпеки діянь, які 
криміналізуються законодавцем, що, в цілому, забезпечуватиме реалізацію 
принципу доцільності в кримінальному праві України. 

Законодавчі вимоги до проектів законів, якими вносяться зміни та 
доповнення до КК України, є недостатньо формалізованими. Для належної 
реалізації принципу доцільності в сфері кримінальної правотворчості 
необхідно конкретизувати вимоги до пояснювальної записки до законопроекту 
про внесення змін та (або) доповнень до КК України. 
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АНОТАЦІЯ 

Степаненко О. В. Принцип доцільності в кримінально-правовій 
доктрині та кримінальному законодавстві України. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», 
Одеса, 2017. 

Дисертація є першим у вітчизняній науці кримінального права 
спеціальним комплексним дослідженням методологічних, теоретичних та 
практичних аспектів принципу доцільності в кримінально-правовій доктрині 
та кримінальному законодавстві України. 

У дисертації сформульовано методологічні засади дослідження принципу 
доцільності в кримінально-правовій доктрині та кримінальному законодавстві 
України. Сформульовано поняття категорії «доцільність» в кримінальному 
праві та виокремлено її характерні ознаки. Визначено поняття, зміст та ознаки 
принципу доцільності в кримінальному праві. Досліджено генезис принципу 
доцільності в кримінально-правовій доктрині та кримінальному законодавстві 
України. Розглянуто місце і роль принципу доцільності в системі принципів 
кримінального права. 

З'ясовано проблеми реалізації принципу доцільності при здійсненні 
кримінально-правового регулювання та запропоновано шляхи їх вирішення. 

Сформульовано науково-обґрунтовані пропозиції про внесення змін та 
доповнень до кримінального законодавства України щодо реалізації принципу 
доцільності. 

Ключові слова: цілі кримінального права, завдання кримінального права, 
доцільність, принципи кримінального права, принцип доцільності. 
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АННОТАЦИЯ 

Степаненко О. В. Принцип целесообразности в уголовно-правовой 
доктрине и уголовном законодательстве Украины. - Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. - Национальный университет «Одесская юридическая 
академия», Одесса, 2017. 

Диссертация является первым в отечественной науке уголовного права 
специальным комплексным исследованием методологических, теоретических 
и практических аспектов принципа целесообразности в уголовно-правовой 
доктрине и уголовном законодательстве Украины. 

В диссертации сформулированы методологические основы 
исследования принципа целесообразности в уголовно-правовой доктрине и 
уголовном законодательстве Украины. Сформулировано понятие категории 
«целесообразность» в уголовном праве и выделено ее характерные признаки. 
Определено понятие, содержание и признаки принципа целесообразности в 
уголовном праве. Исследован генезис принципа целесообразности в уголовно-
правовой доктрине и уголовном законодательстве Украины. Рассмотрено 
место и роль принципа целесообразности в системе принципов уголовного 
права. 

Установлены проблемы реализации принципа целесообразности при 
осуществлении уголовно-правового регулирования и предложено пути их 
решения. 

Сформулированы научно-обоснованные предложения о внесении 
изменений и дополнений в уголовное законодательство Украины в сфере 
реализации принципа целесообразности. 

Ключевые слова: цели уголовного права, задачи уголовного права, 
целесообразность, принципы уголовного права, принцип целесообразности. 

SUMMARY 

Stepanenko O.V. The expediency principle in criminal law doctrine and 
criminal legislation of Ukraine. - Manuscript. 

Thesis for obtaining scientific degree of Candidate of Juridical Science, 
specialty 12.00.08 - criminal law and criminology; penal law. - National University 
«Odessa Law Academy», Odessa, 2017. 

The thesis is the first in Ukraine special complex research of theoretical, 
methodological and practical aspects of expediency principle in criminal law 
doctrine and criminal legislation of Ukraine. 

Methodological principles of researching expediency principle in criminal 
law were formulated in the thesis; the concept of expediency principle of criminal 
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law is suggested; the importance of expediency principle in criminal law doctrine 
of Ukraine was ascertained as well. The genesis of expediency principle in criminal 
law of Ukraine is explored and subsequent stages of its formation were defined. 

It is established that «expediency» has all indispensable characteristics to be 
a principle of criminal law (objectively-subjective character; regulatory; reflection 
of content of the General and Special parts of the Criminal Code of Ukraine 
(universality); obligatoriness on two levels of criminal law regulation: lawmaking 
and law-enforcing (general significance); systemacy that allows considering the 
expediency as one of the principles of criminal law. 

It is suggested to define principle in criminal law as a guiding idea that reflects 
content of law of criminal liability and stipulates exercising of lawmaking and law-
enforcing activity to attain the goals and objectives of criminal law taking into 
account specific circumstances and tendency of development of criminal law. 

It is justified that principles of criminal law constitute a system that is 
characterized by equality of all elements. The place of the expediency principle 
among other principles of criminal law was determined and it is stated that the 
expediency principle is not isolated from other principles of criminal law but exists 
in unity and interrelation with them. 

Considering that the expediency principle in criminal law defines the 
effectiveness of criminal law regulation the content and importance of the 
expediency principle during enforcement of criminal law (qualification of criminal 
offences, discharge from criminal liability and imposition of punishment) as well as 
in the sphere of criminal lawmaking is defined. 

On the basis of thorough research of the criminal law, its doctrine and 
enforcement practice theoretically justified proposals and changes to the Criminal 
Code of Ukraine in the sphere of enforcement of the expediency principle in 
criminal law are formulated. 

Key words: goals of criminal law, objectives of criminal law, expediency, 
principles of criminal law, expediency principle. 



Підписано до друку 23.01.2017 р. Формат 60x90/16. 
Ум.-друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. № 1701- 1а. 

Видавник і виготовлювач ПП «Фенікс» 
(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02). 

м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25 
Тел. (048) 7777-591. 


